
VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoøtovani !

· 13,111 METROPOLA

· 13,115 SONCE

· 13,120 LEDENIK

Cena: 4.390,00 SIT
(vkljuœno z 20% DDV).
Obrazci so na zalogi.

1. PAPIRNATI ORGANIZATORJI

NOVO v programu blagovne znamke AKTA

Tako kot vsako leto, se bo tudi letos odvijala akcija pospeøevanja prodaje,
namenjena prodajalcem izdelkov blagovne znamke Akta.

Ob naroœilih veœjih koliœin papirnatih, penvist, liber in elmer organizatorjev boste
prodajalci prejeli naslednje praktiœne nagrade:
·  za enkratno naroœilo 20 organizatorjev Akta:

dodatni organizator Akta
·  za enkratno naroœilo 30 organizatorjev Akta:

napihljiva PVC blazina Akta ali dva papirnata organizatorja AKTA.

4. Ugodnosti ob veœjih naroœilih organizatorjev

· 13, 194 a ZMAGOVALEC
(format A4, kaøiran karton)

Cena: 1.090,00 SIT
(vkljuœno z 20% DDV).
Obrazec je na zalogi.

2. MAPA Z ELASTIKO IN VPENJALOM 

· 13, 196 MOZAIK
(format A3, 
mapa iz kaøiranega
kartona z vpenjalnim
mehanizmom + 
5 vloænih PVC map)

Obrazec bo 
na zalogi po 19. juliju.

3. MAPA Z ELASTIKO IN VPENJALOM 

Obvestilo øt. 19
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· 13,133/5 100 barvnih listov v kompletu
(rumeni, zeleni, modri, beli) 

Cena: 570,00 SIT
(vkljuœno z 20% DDV).
Obrazci so na zalogi.

5. Listi Akta v øtirih barvah - format A5
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6. Obr. 8,40 - Pravica do dodatka za veliko družino  
 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je stopil v veljavo 1.1.2002, je 
uvedel tudi pravico do dodatka za veliko družino. 
 

Dodatek za veliko družino je enkratni letni prejemek, namenjen družinam s tremi ali več 
otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, 
vajenca ali študenta. Pri tem morajo imeti vlagatelj in otroci skupno stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji.  
 

8,40   Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino  
– obrazec DP – 4 
list, format A4, brezlesni papir, dvostranski tisk 

 

Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino:  
(določa ga Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, objavljen v 
Ur. list RS, št. 15/03) 
 

• Za vse prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo po uradni dolžnosti sam 
odloči o pravici do dodatka za veliko družino in jim torej ni potrebno vlagati 
posebne vloge. 

 

• Vsi tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka, pa morajo zahtevek za 
dodatek za veliko družino vložiti pri krajevno pristojnem centru na obrazcu (DZS obr. 8,40) 
najkasneje do 15. julija za tekoče leto. 

 

• Prav tako morajo na istem obrazcu vložiti zahtevek za dodatek za veliko družino tudi 
tisti starši, ki živijo v družini s tremi ali več otroki, ki so jih dolžni preživljati (npr. otrok v 
zavodu ali rejništvu), pa prejemajo otroški dodatek le za enega ali dva otroka.  

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo ta enkratni letni prejemek, ki znaša za leto 2004 
78.420 SIT, izplačalo upravičenim družinam v letošnjem avgustu ali septembru. 
 

Stranke, ki bodo kupovale obrazec je potrebno obvestiti, da državljanstvo Republike Slovenije 
ni več pogoj za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino, da pa morajo vlogi obvezno 
priložiti fotokopijo dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega (transakcijskega) 
računa vlagatelja/ice, na katerega bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvršilo 
nakazilo dodatka. 
 

Obstoječi obrazec je VELJAVEN in je na zalogi. 
 

7. Obr. 8,42 -  Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine 
 

V sodelovanju z Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije ter v 
skladu z Zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ur. 
list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) ter Navodilom o postopku za uveljavljanje 
pravice do nadomestila preživnine (Ur. list RS, št. 4/04) smo vsebinsko spremenili 
 

8,42 Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine  
z Navodilom za izpolnjevanje zahteve      (odpis vključno s I. naklado) 

                 pola in vložni list, format A4, brezlesni papir, dvostranski tisk 
 
Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.   
Novi, spremenjeni obrazci so že na zalogi.  
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin) ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 

Ljubljana, 06. 07. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
 


